
 
 

 

 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested:  Levanger rådhus, formannskapssalen 

Dato: 01.02.2023 

Tidspunkt: 13:00 – 15.30  

 

 

Til stede:    

Navn Funksjon Parti Møtte for 

Anita Ravlo Sand ordfører SP/H/FRP/KRF  

Nina Bakken Bye varaordfører SP/H/FRP/KRF  

Asbjørn Brustad medlem SP/H/FRP/KRF  

Magne Nydal medlem SP/H/FRP/KRF  

Torbjørn Stormoen medlem SP/H/FRP/KRF  

Robert Svarva medlem AP  

Astrid Vordal medlem AP  

Tone Jørstad varamedlem AP Nina Berget 

Gunnar Morten Løvås medlem SV/MDG/R/V  

 

Fra administrasjonen møtte:  

Navn Stilling 

Rita-Mari Keiserås Formannskapssekretær 

Peter Ardon Kommunedirektør 

Trude Marian Nøst Kommunalsjef samfunnsutvikling 

Kristin Bratseth Kommunalsjef helse og velferd 

Marit Elisabeth Aksnes kommunalsjef oppvekst og utdanning 

Arnstein Kjeldsen Økonomisjef 

Håkon Okkenhaug Næringssjef 

Guri Sivertsen Enhetsleder kultur 

Kjersti Nordberg Idrettskonsulent 

Adrian Malmo Rådgiver grunnskole 

Ingrid S. Aunet HR-/personalsjef 

 

 



 
 

Forespørsel: 

Astrid Juberg Vordal (AP) stilte spørsmål angående nytt boligfelt i Holåsen og påslått gatelys.  

Svar tas inn i kommunedirektørens orienteringsnotat. 

 

Protokollen er godkjent av: 
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PS 8/23 Valg til godkjenning/signering protokoll 
Formannskapets behandling av sak 8/2023 i møte den 01.02.2023: 

Behandling  

Forslag i møtet: 

Valg til godkjenning/signering protokoll: Magne Nydal og Tone Jørstad 

Avstemning: 

Enstemmig 

VEDTAK 

Valg til godkjenning/signering protokoll: Magne Nydal og Tone Jørstad 

PS 9/23 Behandling av høringssaker pr. 24.01.23. 



 
 

Formannskapets behandling av sak 9/2023 i møte den 01.02.2023: 

Behandling  

Forslag i møtet: 

Ingen 

Avstemning: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

VEDTAK 

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelser 

PS 10/23 17. mai-komiteer 2023 

Formannskapets behandling av sak 10/2023 i møte den 01.02.2023: 

Behandling  

Forslag i møtet: 

Ingen 

Avstemning: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

VEDTAK 

1. Framlagt forslag til 17. mai-komiteer vedtas. 

2. Ordfører får fullmakt til å innvilge søknader om fritak og oppnevne nye medlemmer. Søknad om 

fritak må skje skriftlig.  

3. Der det ikke er foreslått leder konstituerer medlemmene seg selv etter oppnevnelsen.  

  

 

PS 11/23 Anmodning om bosetting av flyktninger 2023 

Formannskapets behandling av sak 11/2023 i møte den 01.02.2023: 

Behandling  

Forslag i møtet: 

Ingen 

Avstemning: 

Kommunedirektøren forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  



 
 

INNSTILLING 

1. Levanger kommune imøtekommer anmodningen fra IMDI om å bosette totalt 180 flyktninger, 

inkludert åtte enslige mindreårige i 2023. 

2. Levanger kommune kan øke bosettingen med 20, inkludert én enslig mindreårig, hvis 

bosettingsbehovet øker. 

3. Budsjettendringer som følge av vedtak i denne saken behandles sak i tertialrapport – 1. tertial 

2023. 

 

PS 12/23 Videostrømming av kamper og konkurranser i kommunale idrettsanlegg 

Formannskapets behandling av sak 12/2023 i møte den 01.02.2023: 

Behandling  

Forslag i møtet: 

Ingen 

Avstemning: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

VEDTAK 

1. Levanger kommune tillater ikke videostrømming av kamper og konkurranser i barne- og 

ungdomsidretten der utøverne er under 18 år i kommunale idrettsanlegg.  

2. Levanger kommune åpner opp for at idretten kan inngå avtaler om videostrømming av kamper 

og konkurranser i bredde- og eliteidrett for voksne i kommunale idrettsanlegg.  

3. Idretten er selv ansvarlig for alle forhold knyttet til inngåtte avtaler om videostrømming av 

bredde- og eliteidrett for voksne. Strømming fra kommunale idrettsanlegg skal til enhver tid 

være i tråd med Datatilsynets gjeldende veiledere. 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtaler med idrettslagene om videostrømming av 

bredde- og eliteidrett for voksne. 

  

  

  

 

PS 13/23 Økt driftsstøtte til Museene Arven AS 

Formannskapets behandling av sak 13/2023 i møte den 01.02.2023: 

Behandling  

Forslag i møtet: 

Tone Jørstad (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: 



 
 

1. Levanger kommmune vil i samarbeid med Museet Arven AS og Trøndelag fylkeskommmune bidra 
til å realisere ambisjonene om Levanger fotomuseum som et framtidig Trøndelag fotomuseum. 

2. Lokalisering av fotomuseet må  fortsatt vurderes i sammenheng med det pågående arbeidet med 
byutviklingstrategien, kulturmiljøfredningen og historisk dokumentasjon av Trehusbyen. 

3. Med utgangspunkt i søknadsgrunnlaget til KUD, ber Formannskapet Museet Arven AS legge fram 
en samlet oversikt over økte kostnader for leie av lokaler i Kirkegt. 48. 

4. Levanger har en intensjon om økt driftsstøtte under forutsetning av at øvrige parter (stat og 
fylke) øker sine økonomiske bidrag. 

 
BEGRUNNELSE 
I Museet Arven AS sin utviklingsplan «Der fortellinger møtes» er Levanger fotomuseum tiltenkt en 
rolle som et framtidig «Trøndelag fotomuseum».  Museet har ikke bare en viktig regional rolle som 
forvalter av vår fotohistoriske kulturarv, men samlingene er også interessante i nasjonal og 
internasjonal sammenheng. Renbjørsamlingen er en unik fotohistorisk dokumentasjon av stor 
internasjonal interesse, særlig gjelder dette arbeidet med det tidlige fargefotografiet. 
Bjerkansamlingen og andre regionale fotosamlinger er også viktige dokumenter for trøndersk 
historie, kultur og folkeliv. Det samme gjelder fotografier med sørsamiske motiv.  

Trehusbyens historiske betydning og Levangers utvikling ville vært vanskelig å se for seg uten 
fotodokumentasjonen fra Bjerkansamlingen og Renbjørsamlingen.  

I begrunnelsen for økt driftsstøtte til Levanger fotomuseum ligger ønsket om å prioritere tiltaket om 
å styrke museets rolle som regionalt fotomuseum i KUD-søknaden for 2024. Behovet for nye og 
større lokaler ligger implisitt i saken. Her ligger også en mulighet for at dette kan vokse til et bredere, 
nasjonalt prosjekt. Levanger fotomuseum sine unike fotosamlinger er sjeldne tilskudd til å jobbe med 
videre utvikling, også i nasjonal sammenheng. 

Avstemning: 
Ved alternativ votering mellom Jørstad sitt forslag til vedtak og kommunedirektørens forslag, ble 
Jørstad sitt forslag enstemmig vedtatt.  

VEDTAK 

1. Levanger kommmune vil i samarbeid med Museet Arven AS og Trøndelag fylkeskommmune bidra 
til å realisere ambisjonene om Levanger fotomuseum som et framtidig Trøndelag fotomuseum. 

2. Lokalisering av fotomuseet må  fortsatt vurderes i sammenheng med det pågående arbeidet med 
byutviklingstrategien, kulturmiljøfredningen og historisk dokumentasjon av Trehusbyen. 

3. Med utgangspunkt i søknadsgrunnlaget til KUD, ber Formannskapet Museet Arven AS legge fram 
en samlet oversikt over økte kostnader for leie av lokaler i Kirkegt. 48. 

4. Levanger har en intensjon om økt driftsstøtte under forutsetning av at øvrige parter (stat og 
fylke) øker sine økonomiske bidrag. 

  

  

PS 14/23 KS debatthefte 1 - 2023. Evne og kraft til å bære - uttalelse fra Levanger 

kommune 

Formannskapets behandling av sak 14/2023 i møte den 01.02.2023: 

Behandling  



 
 

Forslag i møtet: 

Tone Jørstad (AP) fremmet følgende forslag – tillegg til pkt. 2: 

Flere av de langsiktige utfordringene er knyttet til økt sosial ulikhet og livsvilkår, flere unge utenfor 

samfunns- og arbeidsliv, økt urbanisering og demokratiske utfordringer. 

Sosialt bærekraftige samfunn handler om lokalsamfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang 

til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. 

Kommunal planlegging er et viktig virkemiddel for å sikre sosial rettferdighet og folkehelse. Nasjonale 

føringer for arealbruk og hensynet til klima og miljø kan være til hinder for lokale vurderinger der 

sosial bærekraft i større grad vektlegges. Dersom kommunen skal nå målet om bærekraftige 

lokalsamfunn, må kriterier for sosial bærekraft defineres tydeligere i planverket. 

Avstemning: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 
Jørstad sitt tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING 

Levanger kommune gir følgende høringsuttalelse til KS debatthefte 1 – 2023 «Evne og kraft til å 
bære»: 
 
A. Hva er de mest relevante utfordringene framover? 

 
1. Er utfordringsbildet som beskrevet i heftet gjenkjennbart for din kommune/fylkeskommune? 

 
Levanger kommune kjenner seg igjen i utfordingsbildet presentert i «KS debatthefte 1»:  

• Flere eldre gir økte helse- og omsorgsbehov 

• Trangere økonomi krever tøffere prioriteringer 

• Flere utenfor samfunns- og arbeidsliv 

• Klima-, natur-, og miljøutfordringer tiltar 

• Digitalisering i ulik fart og med ulik kraft 

• Større risiko for uønskede hendelser 

• Demokratiet utfordres fra flere hold 

• Vedvarende mangel på personell og kompetanse 
 

Utfordringene samlet sett stiller store krav til kommunen med tanke på både tjenesteutvikling og 

fordeling av tilgjengelige ressurser. Våre nabokommuner har de samme utfordringene og flere av 

utfordringene er kommuneoverskridende. Levanger kommune ser derfor som en stor styrke at 

samarbeidet nå utvikles innenfor Innherredsregionen.  

 

Vi vil utfylle utfordringsbildet noe: 

 

I vår kommune er det ikke bare økt antall eldre som gir økt behov for kommunale tjenester. Vi har i 

tillegg stadig flere yngre brukere med behov for ressurskrevende tjenester og økt andel barn, unge 

og studenter med økt psykisk uhelse.  

 

Med erfaringer fra pandemien og krigen i våre nærområder må vi ruste oss bedre for å møte 

uønskede og tilsiktede hendelser. Vi erfarer å ha en organisasjon som er godt rigget til å håndtere 

kriser, men vi kan med fordel jobbe mer systematisk med å avdekke sårbarheter, bygge ny kunnskap 



 
 

og øve mer systematisk. Dette arbeidet skal vi gjøre sammen med sivilsamfunnet, nabokommuner og 

Statsforvalteren. 

 

Vedvarende mangel på personell og kompetanse har over år vært særlig tydelig for sykepleiere og 

ingeniører. Nå ser vi utfordring med å rekruttere rett kompetanse også innenfor andre fagfelt. 

 

 
2. Er det andre langsiktige utfordringer enn det som er beskrevet, som dere vil peke på? 

 
Det er ikke nødvendigvis helt andre langsiktige utfordringer vi vil trekke fram, men heller nyanser i 
hvordan utfordringene presenteres. 
 
Økt urbanisering har vært del av det kommunale utfordringsbildet over år. Dette er fremdeles en del 
av vårt utfordringsbilde. Urbanisering innad i kommunen, regionen og nasjonalt medfører av 
kommunal infrastruktur ikke er tilpasset framtidige behov i grendene og i byen og kommunen må 
være årvåken for disse endringene i den langsiktige samfunnsplanleggingen. 
 
Økt sosial ulikhet i helse og livsvilkår kan være en av hovedårsakene til at flere står utenfor arbeids- 
og samfunnsliv. Levanger kommune vil derfor tilrå at dette adresseres som hovedutfordring i stedet 
for å være en begrunnelse for at flere blir stående utenfor samfunns- og arbeidsliv. 
 
Flere av de langsiktige utfordringene er knyttet til økt sosial ulikhet og livsvilkår, flere unge utenfor 

samfunns- og arbeidsliv, økt urbanisering og demokratiske utfordringer. 

Sosialt bærekraftige samfunn handler om lokalsamfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang 

til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. 

Kommunal planlegging er et viktig virkemiddel for å sikre sosial rettferdighet og folkehelse. Nasjonale 

føringer for arealbruk og hensynet til klima og miljø kan være til hinder for lokale vurderinger der 

sosial bærekraft i større grad vektlegges. Dersom kommunen skal nå målet om bærekraftige 

lokalsamfunn, må kriterier for sosial bærekraft defineres tydeligere i planverket. 

 
3. Hvilke utfordringer mener dere det blir spesielt viktig å være oppmerksom på framover?  

 

Endring i demografi (alders- og geografisk fordeling) og sosial ulikhet i helse og livsvilkår vil være de 

faktorene som påvirke kommunal økonomi og kommunens behov for tjenesteutvikling mest i årene 

framover. Det er stor risiko for at ustabil verdensøkonomi vil forsterke den sosiale ulikheten i Norge, 

til tross for at vi har gode velferdsordninger. Vi overvåker også behovet for klimatilpasning av 

kommunal infrastruktur. 

 

B. Hvordan styrke lokaldemokratiets evne og kraft til bærekraftig arealbruk? 
 

4. Hvilke muligheter og utfordringer opplever kommunene/fylkeskommunene selv i arbeidet med 
bærekraftig arealbruk? 

 
Gjennom å være planmyndighet har lokaldemokratiet mulighet for å påvirke samfunnsutviklingen til 
å gå i mer bærekraftig retning. Hensynet til klima kan vektlegges, og naturhensyn kan tas. Dette gir 
kommunene et viktig virkemiddel for å gjøre en viktig klimainnsats og skape bærekraftig 
samfunnsutvikling.  
 



 
 

Gjennom gode planprosesser skal ulike samfunnsinteresser veies opp imot hverandre. I dette bildet 
vil klima- og naturhensyn måtte vektes opp imot andre viktige samfunnsinteresser knyttet til vekst og 
utvikling. De nasjonale føringene knyttet til arealbruk inneholder mange nasjonale mål som ofte vil 
være i konflikt med hverandre. For Levanger sin del vil for eksempel hensynet til jordvernet være i 
konflikt med ønsket om kompakt og transportmessig riktig byutvikling, da bykjernen er omgitt av 
dyrkamark. Når slike konflikter oppstår, vil kommunene måtte ta gode helhetsvurderinger, hvor de 
ofte kommer i konflikt med regionale sektormyndigheter som i for liten grad er tvunget til å tenke 
helhet i sin saksbehandling. Levanger kommune utarbeider nå en byutviklingsstrategi som skal hjelpe 
oss med å legge langsiktige føringer for byutvikling med tanke på økt bruk av gange, sykkel og 
kollektivtilbud. 
 
Arealforvaltningen har stor betydning for samfunnsutviklingen. Levanger kommune har 
befolkningsvekst, mens en del andre kommuner i vårt nærområde har befolkningsnedgang og en 
aldrende befolkning. De kommunale planene har overordnede mål om å bygge attraktivitet og å 
legge til rette for bærekraftig vekst. I inneværende periode har det vært stort politisk fokus på at 
kommunen og våre nabokommuner har lite næringsareal tilgjengelig og særlig mangel på større 
sammenhengende områder til næringsformål. Det har også vært et sterkt ønske om å legge til rette 
for arealer for bolig i alle deler av kommunen samt hytter både på fjellet og ved fjorden. Slike 
satsinger medfører krevende avveininger i forhold til sikring av uberørt natur og jordvern. FNs 
naturavtale som blant annet handler om restaurering og tilbakeføring til LNRF av tidligere avsatte 
arealer til bolig og næring er en del av den lokalpolitiske debatten, men har ikke vært førende for 
arealforvaltningen i kommunen så langt. Jordvern har vært sentral i diskusjonene om valg av trase for 
ny E6 Åsen – Steinkjer.  
 

5. Hvilke nye verktøy og virkemidler vil være nyttige og nødvendige i 

kommunens/fylkeskommunens arbeid med bærekraftig arealbruk? 

Det vil alltid være viktig å ha et best mulig kunnskapsgrunnlag for kommunenes beslutninger når 
helhet skal vurderes.  Kartlegging og vektlegging av naturverdier vil i den sammenheng være viktig. Et 
avgiftssystem ved nedbygging av natur- og landbruksareal kan være med på å kompensere for tap av 
natur i saker hvor dette er samfunnsmessig riktig, men det kan også føre til at uerstattelige verdier 
lettere blir omdisponert. 
 
Fylkeskommunens arbeid med Trøndelag i tall og invitasjon til at kommunene kan arbeide i nettverk 
er gode tiltak for å lette kommunenes kunnskapsinnhenting. Det er nå etablert så mange nettverk at 
kommunen har utfordret fylkeskommunen om å slå sammen nettverk slik at kommunene har 
kapasitet til å delta. 
 
Levanger kommune har i flere saker ført dialog med Statsforvalteren om innsigelsesinstituttet. 
Kommunen er opptatt av å ivareta lokaldemokratiets rolle i plansaker. Statsforvalteren bør bare 
fremme innsigelse når det er særlige regionale eller nasjonale verdier som står på spill. 
 
Levanger kommune mener KS har tatt et riktig grep ved å be staten om å ta et hovedansvar for 
utvikling av areal/naturregnskap i samarbeid med kommunesektoren. En middels stor kommune som 
Levanger, har ikke kapasitet til å utarbeide slike regnskap selv, og da er det mange mindre kommuner 
som også vil slite med å kunne prioritere et slikt arbeid. 
 
Levanger kommune ser også at det bør stimuleres til å utdanne flere arealplanleggere. Kommunen 
opplever nå at det er vanskelig å rekruttere slik fagkompetanse og vi må bruke tid på å lære opp 
nytilsatte som i utgangspunktet har annen fagutdanning. 

 
 



 
 

C. Hvordan få til en raskere omstilling og mobilisering av ressurser? 
 

6. Hva er de største barrierene for å få til en raskere omstilling i din kommune/fylkeskommune? 

 

For å møte utfordringene som kommer må kommunene jobbe smartere, mer målrettet og 

systematisk med innovasjon (Stortingsmeld. 30 (2019-2020)). Tildeling og betingelser for 

kompetanse-, forsknings- og innovasjonsmidler er innrettet på en slik måte at kommunene ikke får 

anledning til å i tilstrekkelig grad definere egne behov, og blir en mottaker i steder for en bidragsyter 

til å framskaffe framtidig kunnskapsbehov. Nettopp det at de statlige føringene definerer 

kommunenes handlingsrom, begrenser kommunenes mulighet til å prioritere lokale 

satsningsområder.  

 

Kommunenes rammevilkår er en barriere for omstilling. Levanger kommune ser det som nødvendig 

at kommunen har tilstrekkelig økonomi og kunnskap til å gjennomføre nødvendige endrings- og 

omstillingsprosesser. Kommunen opplever i for stor grad at statlige føringer ikke samsvarer med 

kommunens økonomiske rammevilkår. Stat og kommune må kommunisere de samme 

forventningene til innbyggerne og til lokalsamfunnene, og hva som bør og kan forventes i den felles 

«dugnaden» det vil være å bygge framtidas velferdssamfunn. 

  

Kommunene opplever stadig økende statlige krav. Selv om kommuneloven, som trådte i kraft i 

2019, lovfester det kommunale selvstyret gjennom å understreke en sterkere handlingsfrihet, så er 

ikke dette tilstrekkelig fulgt opp i en rekke prosedyre- og kompetansekrav fra ulike lover og 

forskrifter. Det har over år skjedd en utvikling der ulike statlige organ forventer flere og hyppigere 

rapporter om kommunal drift, og mer utstrakt kontroll og tilsyn spesielt innenfor helse, velferd og 

oppvekst/utdanning. Innføring av nasjonale normer innenfor nye områder, utfordrer det kommunale 

handlingsrommet. I Meld. St. 30 (2019-2020) nevnes det at bemanningsnormer tar sikte på å sikre et 

godt likeverdig tilbud, samtidig låser det kommunene til fastsatte løsninger. Det er viktig at 

kommunen gis tilstrekkelig handlingsrom for å anvende kompetanse fleksibelt for å løse 

utfordringene vi står overfor, og nye og tillitsbaserte styringsformer vil være med på å understøtte 

kommunenes evne til omstilling. 

 

Behovet for omstilling er større enn rekrutteringsmulighetene. Omstillingsbehovet er størst innen 

helse og omsorg, som følge av den demografiske utviklingen, men det er også nødvendig med 

omstilling innenfor de øvrige tjenesteområdene. Fjorårets bedriftsundersøkelse fra NAV Trøndelag 

(mai 2022) beskriver at rekrutteringsproblemene i offentlig sektor er høyere enn noen gang. De siste 

månedene har Trøndelag hatt rekordlav ledighet, samtidig som antall utlyste stillinger har økt 

betraktelig og mangelen på kompetanse er stor. I Levanger kommune er dette tydelig innenfor flere 

områder, spesielt innenfor helse- og velferdstjenester og teknisk enhet. 

 

Ifølge NAV Trøndelags bedriftsundersøkelse fra 2022 svarer 27 prosent av trønderske bedrifter at de 

har hatt problemer med å få tak i riktig kompetanse i løpet av de siste tre månedene. På spørsmål 

om årsaken til at de ikke får rekruttert, svarer ni av ti bedrifter at dette skyldes få eller ingen 

kvalifiserte søkere.  

 

Kommunesektoren er underlagt lov- og avtaleverk som kan sette begrensinger for kommunens 

arbeid. For eksempel gjelder dette føringer for ansettelsesprosesser i kommunen, som begrenser 

muligheten til å ansette og kvalifisere arbeidskraft som har svakere tilknytning til arbeidslivet til et 

yrke i det offentlige, sammenlignet med privat næringsliv. Skal kommunene klare å realisere 



 
 

intensjonene i Trøndelagsmodellen, må lov- og avtaleverk tilpasses slik at vi også kan tilby fast 

ansettelse ved oppnådd fagbrev. Dette burde løftes.  

 

Det er en barriere for kommunen å nyttiggjøre seg ny teknologi og løsninger. Det er svært viktig at 

kommunene satser på digital transformasjon, både som et verktøy for å kunne levere bedre og mer 

effektive tjenester til innbyggerne, og for økt innbyggerinvolvering som kan bidra til å skape verdi for 

innbyggerne selv og for samfunnet.  Standardiseringer og felles løsninger mellom alle kommuner bør 

være et mål. Kommunen er ikke gode nok til å definere hvilke behov vi har, og dermed kan det også 

bli utydelig hvilken gevinstrealisering vi ønsker å oppnå. Dette er ikke en unik barriere for Levanger 

kommune, men oppleves som utfordrende for flere kommuner som er tilknyttet DigiTrøndelag-

nettverket. 

 

 

7. Hvor ser dere de største mulighetene for å mobilisere ressurser internt i egen organisasjon og 

med eksterne utenfor organisasjonen? 

 

Kommunale planprosesser er viktige arenaer for dialog, utvikling av tillit og lagbygging. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 ble utarbeidet med bred involvering og deltakelse. I 

Kommuneplanens samfunnsdel er samskaping valgt som ett av fire satsingsområder. Planens 

strategier for å bli mer samskapende viser hva Levanger kommune vil ha mest oppmerksomhet på i 

årene framover. Strategiene følges opp gjennom tiltak i Handlings- og økonomiplan 2023-2026. For å 

lykkes med omstilling er det nødvendig å bygge kapasitet for fagutvikling og innovasjon. Samtidig ser 

vi det som nødvendig å styrke koblingen mellom strategisk kompetanseutvikling og strategisk 

planlegging.  Det vil være naturlig for Levanger kommune å videreutvikle nettverk og partnerskap 

med relevante forskningsmiljøer og andre relevante samarbeidspartnere for å realisere strategiene 

som beskrives i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Å være samskapende innebærer å se på kommunen som en arena for samarbeid, der man i 

fellesskap kan skape verdier som er viktig for befolkningen og samfunnet. Innbyggere, 

kommuneorganisasjonen, organisasjoner, frivillighet og andre offentlige og private aktører arbeider 

sammen på likeverdige måter og deler kunnskap og ressurser med hverandre. By- og bygdelab er et 

eksempel på hvordan kommunen jobber med innbyggerinvolvering. Det handler om å forstå 

problemer, formulere mål og planer, og å skape nye, bedre og mer effektive løsninger slik at vi bedre 

kan prioritere tiltak for å nå fastsatte mål. Levanger kommune mener at en del av løsningen er å 

samskape nye og endrede tjenester sammen med innbyggerne, frivillige organisasjoner, næringsliv 

og FoUI-miljøer, og støtte opp om lokale initiativ og prosjekter. Det er viktig at man har felles 

forståelse for at innovasjon handler om å prøve (og feile) og å ta risiko. Det må skapes større 

handlingsrom for dette. Det vil være naturlig for Levanger kommune å videreutvikle nettverk og 

partnerskap med relevante forskningsmiljøer og andre relevante samarbeidspartnere for å realisere 

strategiene som beskrives i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Strategiene fra kommuneplanens samfunnsdel vil også være sentrale i arbeidet med å mobilisere 

ressurser internt i organisasjonen. I Levanger kommune jobber vi aktivt for økonomisk, økologisk og 

sosial bærekraft i hele kommuneorganisasjonen. Dette skal vi oppnå gjennom regionalt samarbeid, 

digital transformasjon, organisatorisk omstilling og helsefremmende organisasjon. Sentralt i dette 

arbeidet er samspillet mellom politikk og administrasjon, et godt og aktivt partssamarbeid, utvikling 

av relasjonell kapasitet i organisasjonen, samt helhetlig ledelse i tråd med ledelsesplattformen i 

kommunen.  



 
 

 

Kommunene i vår region står overfor de samme utfordringene, både med tanke på 

befolkningsutvikling, rekrutteringsutfordringer, tilgang på kompetanse, og dårlige økonomiske 

rammebetingelser.  Det er behov for å identifisere og diskutere felles utfordringer og behov innen 

fagfelt på tvers av kommunene i regionen, og om noen av disse kan løses i form av et tettere 

regionalt samarbeid. Tanken er at dette skal bidra til å bedre kommuneøkonomien, øke kvaliteten på 

våre tjenester, bedre ressursutnyttelse og redusere sårbarhet i tjenestene, standardisere og 

samordne tjenesteproduksjon og øke endringskapasiteten i utviklingsarbeid.  

 

Det foreligger politiske vedtak i alle kommunestyrene i vår region om mer regionalt samarbeid.  
Kommunene har forpliktet seg til å samarbeide om digital tjenestetransformasjon i 

innherredsregionen. Det skal utarbeides og vedtas felles strategier og målbilder for digital 

transformasjon, og prioriteres ressurser som gjør dette mulig.  Det er også opprettet et eget 

regionråd som er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal og 

Levanger. Rådet skal arbeide for å styrke Innherred som et regionalt tyngdepunkt i Trøndelag. 

Innherredsregionen skal framstå samlet og være en tydelig stemme. Innherred regionråd vil bidra til 

verdiskaping og bosetting i regionen gjennom å ivareta regionens og den enkelte kommunes fortrinn 

og muligheter. Rådet skal legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene i regionen. Rådet skal 

ta opp og fronte de viktigste sakene som angår Innherred. 

 

PS 15/23 KS debatthefte 2-2023. Mellomoppgjøret 2023 

Formannskapets behandling av sak 15/2023 i møte den 01.02.2023: 

Behandling  

Forslag i møtet: 
Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende endringsforslag: 
Endring fra «høyest til høyt»:  
Levanger kommune ønsker en god lønnsutvikling for alle våre arbeidstakere, men mener at 
sykepleiere og vernepleiere bør prioriteres høyt i mellomoppgjøret i 2023. 
 
Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende forslag – tillegg til pkt. 3: 
I tillegg mener Levanger kommune at også lærerne bør få et lønnsløft. Dette både for å fremme en 
bedre rekruttering til lærerutdanningen, og for å motvirke at mange lærere slutter i yrket. 
 
Avstemning: 
Sand sitt endringsforslag enstemmig vedtatt.  
Sand sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  
Kommunedirektørens forslag, med vedtatt endring og tillegg, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK 
Formannskapet slutter seg til kommunedirektørens vurderinger og anbefalinger knyttet til 
spørsmålene i KS sitt debatthefte KS Spør med følgende endring og tillegg: 

Endring fra «høyest til høyt»:  
Levanger kommune ønsker en god lønnsutvikling for alle våre arbeidstakere, men mener at 
sykepleiere og vernepleiere bør prioriteres høyt i mellomoppgjøret i 2023. 
 



 
 

Tillegg pkt. 3: 
I tillegg mener Levanger kommune at også lærerne bør få et lønnsløft. Dette både for å fremme en 
bedre rekruttering til lærerutdanningen, og for å motvirke at mange lærere slutter i yrket. 

PS 16/23 Ringvegen 5 ombygging 

Formannskapets behandling av sak 16/2023 i møte den 01.02.2023: 

Behandling  

Forslag i møtet: 

Ingen 

Avstemning: 

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING 

1.Det bevilges 2,56 millioner kroner inkl. mva. i tillegg til vedtak i kommunestyret sak 41/2022 

Ringvegen 5 ombygging. 

2.Tilleggsbevilgningen finansieres med 2,56 millioner kroner i låneopptak. 

PS 17/23 Høring av ny Renovasjonsforskrift og ny Slamforskrift 

Formannskapets behandling av sak 17/2023 i møte den 01.02.2023: 

Behandling  

Forslag i møtet: 

Ingen 

Avstemning: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK 

1.Vedlagte Renovasjonsforskrift legges ut på høring med høringsfrist 20.03.23. 

2.Vedlagte Slamforskrift legges ut på høring med høringsfrist 20.03.23.  

3.Alle høringsuttalelser sendes direkte til Innherred renovasjon IKS.  

  

  

 

PS 18/23 Regional næringsstrategi for Innherred 

Formannskapets behandling av sak 18/2023 i møte den 01.02.2023: 



 
 

Behandling  

Forslag i møtet: 

Ingen 

Avstemning: 

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING 

  

1. Regional næringsstrategi for Innherred tas til orientering.   

2. Det settes i gang et arbeid for å lage en lokal handlingsplan for den regionale næringsstrategien i 

tett samarbeid med de andre kommunene i regionrådet og næringslivet i Levanger kommune. En 

slik sak fremmes til politisk behandling på slutten av andre kvartal 2023. 

  

 

PS 19/23 Oversendelsesforslag PS 86/22 Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 

2023 - 2026, Levanger kommune - finansiering bygg og drift av Åsen barne- og 

ungdomsskole 

Formannskapets behandling av sak 19/2023 i møte den 01.02.2023: 

Behandling  

Forslag i møtet: 

Ingen 

Avstemning: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK 

Oversendelsesforslaget om å utrede muligheten for at en bedrift eller investeringsgruppe 

finansierer bygg og drift av Åsen barne- og ungdomsskolen avvises. 

   

 

PS 20/23 Høringssvar ny forskrift Øvre Forra naturreservat 

Formannskapets behandling av sak 20/2023 i møte den 01.02.2023: 



 
 

Behandling  

Forslag i møtet: 

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Saken utsettes slik at administrasjonen kan innarbeide traseer og aktuelle turmål for varig 

funksjonshemmede i tråd med vedtak i kommunestyrets sak 05/2021 (17.02.21) 

 

Begrunnelse: 

Høringsfristen er 01.03.23 og vi har formannskapsmøte 01.03.23 så det burde være uproblematisk 

Avstemning: 

Svarva sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK 

Saken utsettes slik at administrasjonen kan innarbeide traseer og aktuelle turmål for varig 

funksjonshemmede i tråd med vedtak i kommunestyrets sak 05/2021 (17.02.21) 

PS 21/23 Henvendelse til Levanger kommune fra Marisko-stiftelsen Alstadhaug 

menighetsbarnehager 

Formannskapets behandling av sak 21/2023 i møte den 01.02.2023: 

Behandling  

Forslag i møtet: 

Ingen 

Avstemning: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å gå i forhandlinger med Marisko-stiftelsen Alstadhaug 

menighetsbarnehager om kjøp av de to barnehagene Skogn menighetsbarnehage og Purktrøa 

gårdsbarnehage. 

Kommunedirektøren legger deretter fram en sak til politisk behandling som følge av forhandlingene 

der det gis analyser rundt et eventuelt kjøp.  

PS 22/23 Helseplattformen - videre framdrift 

Formannskapets behandling av sak 22/2023 i møte den 01.02.2023: 

Behandling  



 
 

Forslag i møtet: 

Ingen 

Avstemning: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK 

Saken tas til orientering og planlagt innføringsløp videreføres. 

  

 

PS 23/23 Søknad fra Vårtun kristne oppvekstsenter om at 15 av skolens 280 

elevplasser i tillegg skal godkjennes etter § 2-1 f. særskilt tilrettelagt opplæring for 

funksjonshemmede. Uttalelse fra Levanger kommune. 

Formannskapets behandling av sak 23/2023 i møte den 01.02.2023: 

Behandling  

Forslag i møtet: 

Magne Nydal (KRF) fremmet følgende forslag: 

Søknad fra Vårtun Kristne oppvekstsenter om at 15 av skolens 280 elevplasser i tillegg skal 

godkjennes etter § 2-1 f. særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede. Anbefales av 

Levanger kommune.  

Avstemning: 

Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag til vedtak og Nydal sitt forslag til vedtak, 

ble kommunedirektørens forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme (KRF). 

VEDTAK 

Levanger kommune anbefaler at Utdanningsdirektoratet ikke godkjenner Vårtun kristne 

oppvekstsenters søknad om at 15 elevplasser opprettes etter privatskolelovens § 2-1f. 

 


